2. évfolyam / 6. szám
2011. március 17.
Megemlékezés az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc évfordulóján

Önkormányzati hírek
Az Önkormányzat újabb élelmiszersegélyt kapott a
Magyar Élelmiszerbanktól. A 972 db joghurtot, a
252 doboz Nesquik kakaóport és az 1085 db
nápolyi szeletet a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő kiskorú gyermekek
között, valamint a Napraforgó Óvoda, az Aba
Sámuel Általános iskola alsó tagozata és az Idősek
Napközi Otthona között osztotta szét az
önkormányzat.

Az ünnepi megemlékezés gyertyás felvonulással
indult az általános iskola elől. A felvonulók a
Kézművesházhoz érkeztek, ahol Fekécs Zoltán
alpolgármester mondott ünnepi köszöntőt, majd az
iskolások ünnepi műsora következett. Ezt követően
koszorúkat helyeztek el a szabadságharcban
résztvevő kazári honvédek emlékére emelt
dísztáblánál. Az ünnepi est a Magtárházban
megrendezett Pilvax Kör-i előadássorozattal
végződött.

Folyamatban van a Kazári Szociálpolitikai Nonprofit
Kft
ügyvezetői
állásajánlatára
beérkezett
pályázatok elbírálása. A 14 pályázóból, 10 jelent
meg az állásinterjún, mely a héten szerdán zajlott
le. A képviselőtestület március végéig dönt az
állásra alkalmas személy foglalkoztatásáról. Az
ügyvezetői állás betöltése határozott ideig történik,
2011 - 2015-ig.
2011–ben az étkezési térítési díjak az alábbiak
szerint módosultak:
Intézménye megnevezése
Aba Sámuel Ált. és
Alapfokú
Művészeti Iskola
ebből: tízórai
ebéd
Óvoda Kazár
háromszori étkeztetés
vendégebéd
alkalmazottak térítési
díja

intézményi
térítési díj
2011.02.28-ig

intézményi
térítési díj
2011. 03.01-től

404,-Ft

423,-Ft

75,-Ft
329,-Ft
347,-Ft

78,-Ft
345,-Ft
365,-Ft

550,-Ft

550,-Ft

480,-Ft

550,-Ft

2011.03.30-ig
2011.04.01-től
Házi segítségnyújtás
270Ft/óra
350,-Ft/óra
az ellátott érdekében végzett egyéb tevékenységek, valamint a
mentális és pszichés gondozás térítésmentes
Jelzőrendszeres házi
30,-Ft/nap
40,-Ft/nap
segítségnyújtás
Szociális étkezés
helyben fogyasztással
400,-Ft/nap
420,-Ft/nap
elvitelének lehetővé
400,-Ft/nap
420,-Ft/nap
tételével
lakásra szállításával
450,-Ft/nap
470,-Ft/nap
Kazár Idősek Klubja
háromszori étkeztetés
570,-Ft/nap
700,-Ft/nap
esetén
egyszeri (ebéd)
400,-Ft/nap
470,-Ft/nap
étkezt.esetén

A térítési díjak bruttó összegben vannak feltüntetve.

Kazár Kupa
A szombati selejtezőkön Vizslás és Kazár csapata
aratott győzelmet (Vizslás - Mátraterenye 6:5,
Kazár - Mátraszele 5:1). Így vasárnap a harmadik,
negyedik helyért, Mátraszele és Mátraterenye
gárdái játszották, melyben Mátraternye csapata
bizonyult jobbnak 6:1 arányban és így ők végeztek
a harmadik helyen míg Mátraszele a negyedik lett.
A vasárnapi döntő 14.00 órakor kezdődött, ahol a
helyiek Kazár együttese 3:2 arányban diadalmaskodott Vizslás csapata ellen.

